Kodriverne

Vedtægter for kogræsserforeningen Kodriverne i Helsingør Kommune
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Kodriverne. Foreningens hjemsted er Helsingør kommune.
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at drive naturpleje ved afgræsning på egnede arealer i Helsingør
kommune. Endvidere er foreningens formål at producere kød fra kvæg – så vidt muligt på
et økologisk forsvarligt grundlag – til fordeling mellem medlemmerne.
§ 3. Medlemsoptagelse, kontingent og andele
Alle borgere, fortrinsvis bosiddende i Helsingør Kommune, kan optages som
medlemmer.
Et almindeligt medlemskab, dvs. uden andel i en ko, forudsætter betaling af
foreningskontingentet på kr. 100,- årligt eller andet beløb fastsat af Generalforsamlingen.
Medlemskabet er først gyldigt når det indbetalte kontingent er synligt på foreningens
konto. Erlagt kontingent returneres ikke ved udmeldelse af foreningen.
Et andelshaver medlemskab forudsætter, udover betaling af foreningskontingent,
betaling af depositum (1. rate) for andel i de køer, foreningen leaser eller køber.
Depositummet udgør kr. 1.000,- pr. andel og
skal være foreningen i hænde senest 1. april. En andel svarer til en kvart ko og udgør delvis
betaling for kødet.
Medlemmer kan tegne flere andele. Dog vil nye andelshaver medlemskaber prioriteres
frem for flere andele til samme medlem.
Andele kan ikke overdrages eller sælges til andre uden bestyrelsens
godkendelse.
Andelshaver medlemskab tegnes primært i tilknytning til den årlige generalforsamling,
men kan ved manglende tilslutning tegnes efterfølgende,
indtil 1. april.
Inden dyrene slagtes udregnes et a conto beløb (2. rate), som andelshaverne vil blive
opkrævet. Beløbet skal være indbetalt inden den af bestyrelsen
fastlagte dato. Datoen vil som hovedregel ligge i september måned.
Erlagt depositum returneres ikke ved udmeldelse af foreningen, medmindre dette
godkendes af bestyrelsen.
§ 4. Medlemsforpligtelser
Andelshaverne hæfter for et beløb svarende til køb af kød fra ¼ ko samt tilsvarende del
af foreningens andre udgifter ifm. kogræsserforeningen. Andelshaverne skal indgå i en
pasnings- og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen. Der vil, så vidt det er muligt, være
hensyntagen til den enkelte andelshavers muligheder for pasning og tilsyn.
Medlemmer, der misrøgter sine forpligtelser, kan ekskluderes på foranledning af
bestyrelsen. Ved eksklusion mistes alle rettigheder i forhold til foreningen. Depositum
returneres ikke ved eksklusion.
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Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningsmedlemmer hæfter alene med
indbetalt årskontingent.
Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger vedrørende tilsyn og
omgang med dyrene.
Medlemmerne skal endvidere følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende
færdsel i naturen samt eventuelle særlige regler fastsat af arealets
ejer og har således ingen form for udvidet færdselsret på området.
§ 5 Medlemsrettigheder
Ved tegning af andele og betaling af deposita udstedes andelsbeviser og ved slagtning af
dyrene, fordeles kødet, for så vidt muligt, kvalitetsmæssigt ligeligt mellem andelshaverne.
Den endelige andel (slutafregning) skal være betalt inden udlevering af kødet.
§ 6. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet forelægges på den ordinære
generalforsamling. Foreningen har ikke til formål at drive forretning med profit for øje.
Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets eventuelle
over- eller underskud.
§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i første kvartal af hvert år.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har én stemme og
beslutninger træffes ved simpelt flertal (undtagen vedtægtsændringer, jf. §12).
§ 8. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling Generalforsamlingen
indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for
generalforsamlingen samt kopi af det reviderede regnskab.
Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
§ 9. Dagsorden for generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget for indeværende år
5. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Tegning af andele
9. Eventuelt
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Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Afstemning sker ved
håndsoprækning medmindre andet begæres.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst halvdelen
af medlemmerne stiller krav herom. Skal indkaldes efter samme
regler som ved ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de
fremmødte medlemmer.
§ 11.a. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf flertallet skal være andelshavere. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med en formand (skal være andelshaver) og
en kasserer. Alle valg gælder for en 2-årig periode. I lige år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. (Ved stiftende
generalforsamling vælges således 2 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode og 3
bestyrelsesmedlemmer for en et-årig periode).
Ved evt. stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde foreningens hjemmeside
(www.kodriverne.dk).
Bestyrelsen fastlægger pasningsskema og øvrige aktiviteter som
medlemmerne skal deltage i.
Bestyrelsen er ansvarlig for aftale vedr. arealer, indkøb af kvier samt aftale vedr.
slagtning. Slagtning skal ske forsvarligt og i henhold til gældende
lovgivning.
Overfor aftalepartnere, eksempelvis bankforbindelse, landmænd og andre leverandører,
tegnes forening af formand og kasserer i fællesskab. Ved formand eller kasserers forfald
kan andre bestyrelsesmedlemmer – ved en bestyrelsesbeslutning - indsættes som
stedfortrædere.
§ 11.b. Bestyrelsessuppleanter
På generalforsamlingen vælges mindst 1 bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.
§ 11.c. Revisor
På generalforsamlingen vælges 1 kritisk revisor for en 1-årig periode.
§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på
generalforsamlingen eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger
§ 13. Foreningens ophør
Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal
blandt de fremmødte medlemmer.
Eventuel formue, efter ordinær regnskabsafslutning anvendes efter
generalforsamlingens beslutning.
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